
داء للصف الرابع االبتدائً الفصل الدراسً الثانًمهام األ

تحوالت الطاقة (1)

استيقظ سليم صباحاً وتناول فطوره ثم ودع اسرته وركب دراجته للوصول للمدرسة، وعند وصوله الى 

لمروحة بور ثم صعد إلى الفصل فأضاء المصباح الكهربي واااستخدم آله موسيقية أثناء الط ،المدرسة

 .الموجودة بالفصل الكهربية

حدد صور تحوالت الطاقة فً النص السابق ثم اكمل الجدول: -1

 اسم الجهاز الطاقة المستخدمة الطاقة الناتجة

الطاقة به تتحوال وحدداختر نموذجا آخر تستخدمه فً حٌاتك الٌومٌة  -2

..............................اسم الجهاز : 

الطاقة المستخدمة : ......................... 

..............................الطاقة الناتجة :



2مهام االداء 

مسار الطاقة

الناتجة لالجهزة  ) الطاقات( مصدر الطاقة الى الطاقةمن  التخطٌطً بدأ  الرسم استخدام بتتبع مسار الطاقة 

 التالٌة :

تعمل بالبطارٌة. سٌارة لعبة  -1

شعلة الغاز -2

الربوت المستخدم على سطح القمر -3

الغسالة الكهربٌة -4



3مهام اداء 

الىقىد أنىاع

: لتكمل العبارات التاليةواستعن به  التالي أكمل المخطط

 

:التالٌة  أكمل العبارات

............ هواصل كل أنواع الوقود  -

تستخدم طاقة الرياح في توليد ............... -

..........................يستخرج الفحم من  -

نواع الوقودا  

 متجددة ............................

...................

.

...................

.

 ................ الماء .............. الغاز الطبيعي



 (4مهام أداء )

تكوٌن الوقود الحفري  

  اختر من الجمل في الجدول وضعها في مكانها المناسب فيما يلي:

مراحل تكون الفحم       

مراحل تكون النفط

يتكون من تحلل الكائنات 
 البحرية الميتة

كون من بقايا االخشاب من تي
 الغابات من قديم االزل

استقرار الكائنات البحرية في 
 المحيط لماليين السنينقاع 

تدفن اخشاب االشجار تحت 
طبقات االرض لسنوات كثيرة

تغطى بطبقات من الرواسب 
 والصخور على مر الزمن

يتكون بفعل الضغط والحرارة

1-2-

3-4-

1-2-

3-4-



 5مهام أداء 

انتاج الطاقة الكهربٌة 

 تعبر الصور التالٌة عن المصادر المستخدمة فً تولٌد الكهرباء 

المصادر الى متجددة وغٌر متجددةصنف  -حدد ما تعبر عنه كل صورة      ب (أ )

(1) ..........................  (2)  ..........................

(3)  ........................(4)  .........................

(5..............................)



:وحدد نوع المصدر متجدد أو غٌر متجدد ثم أكمل الجدول التالً

رقم 
الصورة

مصادر غير متجددةمصادر متجددة مصدر الطاقة

1

2

3

4

5



    الذراسي الثاًي الفصل  –الراتع الصف  –علىم  –األدائيح الوهام               

 وير الغرية    س       الذراسي الثاًيالفصل  –الراتع الصف  –علىم  –األدائيح الوهام         

 ةالميام األدائي    إجابة         
 )تحوالت الطاقة(   الميمة األولى            

 .................................................الفصل:  .........................................................اسم التمميذ: 

كب دراجتو لموصول استيقظ سميم صباحا، وتناول فطوره ثم ودع أسرتو، ور 
لممدرسة، وعند وصولو إلى المدرسة استخدم آلة موسيقية أثناء الطابور ثم 
 صعد إلى الفصل، فأضاء المصباح الكيربي والمروحة الموجودة في الفصل.

 حدد صور تحوالت الطاقة في النص السابق، ثم أكمل الجدول: -1
 

 الطاقة الناتجة الطاقة المستخدمة اسم الجياز
 الطاقة الحركية الطاقة الكميائية الدراجة

 ةالطاقة الصوتي الطاقة الحركية اآللة الموسيقية
 الطاقة الضوئية الطاقة الكيربية المصباح الكيربي

 الطاقة الحركية الطاقة الكيربية المروحة
  
 اختر نموذجا آخر تستخدمو في حياتك اليومية وحدد تحوالت الطاقة بو -2 
 

 .ةالمكوا           اسم الجياز: -
 .الطاقة الكيربية    الطاقة المستخدمة:  -
 .الطاقة الحرارية            الطاقة الناتجة:   -



    الذراسي الثاًي الفصل  –الراتع الصف  –علىم  –األدائيح الوهام               

 وير الغرية    س       الذراسي الثاًيالفصل  –الراتع الصف  –علىم  –األدائيح الوهام         

 ةالميام األدائي                   
 الثانية   )مسار الطاقة(الميمة         

 .................................................الفصل:  .........................................................اسم التمميذ: 
تتبع مسار الطاقة باستخدام الرسم التخطيطي بدأ من مصدر الطاقة إلى الطاقة 

 )الطاقات( الناتجة لألجيزة التالية:
 سيارة لعبة تعمل بالبطارية -1  
 
 

 
 

 شعمة الغاز -2  
 

 
 
 

 الربوت المستخدم عمى سطح القمر -3  
 

 
 

 

 الغسالة الكيربية  -4  
 

 
 
 
 

 

 حركية طاقة     كيربيةطاقة   طاقة كميائية في البطارية 

 

   حراريةطاقة  طاقة كميائية من الغاز  الطاقة الشمسية 
 

  

 

 وحركيححركية طاقة   كيربية طاقة   الطاقة الشمسية 

 
  

 

 

  كيربية طاقة  كميائية )فحم أو نفط( طاقة   الشمس
  حركية وحرارية وصوتية طاقة 

 



    الذراسي الثاًي الفصل  –الراتع الصف  –علىم  –األدائيح الوهام               

 وير الغرية    س       الذراسي الثاًيالفصل  –الراتع الصف  –علىم  –األدائيح الوهام         

 الميام األدائي                     
 الثالثة   )أنواع الوقود(الميمة             

 .................................................الفصل:  .........................................................اسم التمميذ: 

 

 أكمل المخطط التالي، واستعن بو لتكمل العبارات التالية:
 
 
 
 
 

 
 

 أكمل العبارات التالية:
 .الشمس  أصل كل أنواع الوقود ىو -
    .الكيرباء تستخدم طاقة الرياح في توليد -
   باطن األرض. لفحم منيستخرج ا -
 

 

 أًىاع الىقىد

 

 هرجذدج
 

 هرجذدجغير 

 الٌفظ الغاز الطثيعي الرياح الواء الشوس الفحن



    الذراسي الثاًي الفصل  –الراتع الصف  –علىم  –األدائيح الوهام               

 وير الغرية    س       الذراسي الثاًيالفصل  –الراتع الصف  –علىم  –األدائيح الوهام         

 الميام األدائي                     
 الرابعة   )تكوين الوقود الحفري(الميمة             

 .................................................الفصل:  .........................................................اسم التمميذ: 

 اختر من الجمل في الجدول التالي وضعيا في مكانيا المناسب فيما يمي:
    مراحل تكوين الفحم                                   

         
 
 
 
 
 

 النفطمراحل تكوين                    
 
  
 
 
 
 
 

يركىى هي ذحلل الكائٌاخ 

 الثحريح الويرح

يركىى هي تقايا األخشاب 

هي الغاتاخ هي قذين 

 السهاى

اسرقرار الكائٌاخ 

الثحريح في قاع الوحيظ 

 لوالييي السٌيي

ذُذفي أخشاب األشجار 

ذحد طثقاخ األرض 

 لسٌىاخ كثيرج

ذُغطى تطثقاخ هي 

الرواسة والصخىر 

 على هر السهاى

يركىى تفعل الضغظ 

 والحرارج
 

ذُذفي أخشاب  -1

األشجار ذحد طثقاخ 

 األرض لسٌىاخ كثيرج
 

يركىى هي تقايا  -2

األخشاب هي الغاتاخ 

 السهاى هي قذين
 

ذُغطى تطثقاخ هي  -3

الرواسة والصخىر 

 السهاىعلى هر 
  

يركىى تفعل  -4

 الضغظ والحرارج

ذُغطى تطثقاخ  -3

هي الرواسة 

والصخىر على هر 

 السهاى
 

يركىى تفعل  -4

 الضغظ والحرارج
 

يركىى هي ذحلل  -2

الكائٌاخ الثحريح 

 الويرح
 

اسرقرار  -1

الكائٌاخ الثحريح في 

قاع الوحيظ لوالييي 

 السٌيي
 



    الذراسي الثاًي الفصل  –الراتع الصف  –علىم  –األدائيح الوهام               

 وير الغرية    س       الذراسي الثاًيالفصل  –الراتع الصف  –علىم  –األدائيح الوهام         

 األدائي الميام                                     
 الخامسة   )إنتاج الطاقة الكيربية(الميمة             

 .................................................الفصل:  .........................................................اسم التمميذ: 

 تعبر الصور التالية عن المصادر المستخدمة في توليد الكيرباء:
 صنف المصادر إلى متجددة وغير متجددة -حدد ما تعبر عنو كل صورة   ب -أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أكمل الجدول التالي وحدد نوع المصدر متجدد أو غير متجدد:
 مصادر غير متجددة مصادر متجددة  مصدر الطاقة  م
  الفحم  1

  
 

✔ 
2  

 النفط 
 

  
 

✔ 
  لواح الشمسيةاأل   3

✔ 
 

  
4  

 ساقط المياهم 
 

✔ 
 

  
5  

 توربينات الرياح  
 

✔ 
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